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Skupina Anonymních alkoholiků PROMĚNA 
oslavila 10 let své existence v Blansku

ALFONS LAKOTA

	 Ve	 středu	 10.	 listopadu	 2021	 pro-	
běhl	 na	 Charitě	 výroční	 mítink	 této	
skupiny,	 která	 působí	 v	 Blansku	 od	
listopadu	2011.
	 Jako	hosté	byly	dvě	ženy	–	vydava-
telka	 Listů	 Regionu	 Renata	 Polická		
a	ředitelka	blanenské	nemocnice	Vla-
dimíra	 Danihelková.	 No	 a	 byli	 pří-
tomni	nepijící	alkoholici	 i	alkoholič-
ky	 z	 blanenské	 skupiny	 a	 ze	 skupin		
v	Brně,	Svitavách	a	Zábřehu.
	 První	mítink	 této	skupiny	proběhl	
4.	11.	2011,	kde	byli	jen	dva	zakládají-
cí	členové	–	Jirka	a	Tomáš.	K	nim	se		
o	něco	později	přidal	jako	třetí	Emil		
a	pak	 jako	čtvrtá	 členka	 Jana.	Za	 ty	
roky	 skupinu	 navštívilo	 hodně	 lidí,	
trpících	závislostí	na	alkoholu.	Přesné	
číslo	 nevíme,	 ale	 byly	 to	 ne	 desítky,	
ale	spíš	stovky.	Samotných	závislých		
i	 jejich	příbuzných	 a	 známých,	 nebo	
také	 třeba	i	hostů.	Život	skupiny	ne-

byly	 jen	mítinky,	ale	 i	 služba.	Třeba	
pro	 pacienty	 blanenské	 nemocnice,	
svitavské	 psychiatrie,	 brněnské	 psy-
chiatrické	 léčebny	 v	 Černovicích		
a	dalších.	Členové	skupiny	navštěvují	
i	 okolní	 skupiny	 v	 Brně,	 Svitavách,	
Hodoníně.	 Účastnili	 se	 mnoha	 růz-
ných	akcí	AA	ČR,	jako	jsou	celostát-
ní	sjezdy,	Krokové	semináře	a	víken-
dová	setkání.	Díky	Bohu	tato	skupina	
funguje	a	nabízí	svou	pomoc	trpícím	
alkoholikům	i	jejich	blízkým.
	 Je	to	možné	i	díky	Charitě	v	Blan-
sku,	která	jim	za	symbolické	nájemné	
umožňuje	využívat	jejich	prostory.	Po-
vědomí	o	nás	a	našem	programu	nám	
pomáhá	 šířit	 mezi	 veřejností	 vydava-
telka	Listů	Regionu	a	mezi	odborníky	
z	 řad	 lékařů	 ředitelka	 blanenské	 ne-
mocnice.	 Naše	 letáky	 nevylepujeme	
živelně	 po	 zastávkách	 a	 jinde,	 ale	
máme	v	městských	vývěskách.

	 Naše	 pomoc	 je	
zdarma,	dodržujeme	
anonymitu	a	vše	dě-
láme	 ve	 svém	 vol-
ném	čase.	Nově	pří-
chozím	 nevzniknou	
žádné	povinnosti,	nebo	závazky,	u	nás	
je	vše	 jen	dobrovolné.	 Je	 s	podivem,	
jak	 to	 právě	 takhle	 může	 v	 dnešní	
době	 vůbec	 fungovat.	 Pro	 ty,	 kteří	
mají	 problém	 se	 závislostí	 a	 chtějí		
s	tím	něco	udělat,	jsme	tedy	připrave-
ni	 každou	 středu	 na	 Charitě	 naproti	
kostelu	od	17:30.	Dostanou	u	nás	ne-
jen	 informace,	 ale	 hlavně	 možnost	
osobního	sdílení	s	nepijícími	alkoho-
liky.	U	nás	nikdo	druhým	moc	neradí,	
každý	mluví	 sám	o	sobě.	A	právě	 to	
dnes	mnoha	lidem	chybí	–	to	vzájem-
né	sdílení,	bez	rad	a	reagování.	Zveme	
všechny	–	závislé	i	jejich	blízké,	nebo	
jen	zvědavé.	 Text: AA-Tomáš

Alfons Lakota je mezi vojáky, dětmi uprostřed bez čepice

Alfons Lakota vpravo (s brašnou), vedle Miloš Kuběna, lesník

jak	 vyplynulo	 z	 rekonstrukce	 tragické	
události.
	 Na	okraji	Petrovic	pak	opilý	voják	za-
čal	kolem	třetí	hodiny	ráno	nabitým	sa-
mopalem	ohrožovat	několik	lidí.	Ďurina	
zasáhl	jednu	ženu	do	břicha	a	muže	do	
nohy	a	předloktí.	Oba	utrpěli	vážná	zra-
nění.	 Dalším	 dvěma	 mužům	 prostřelil	
nohy.	 Dávku	 vystřelil	 i	 po	 policistovi,	
který	ho	vyzval	k	odložení	zbraně.	Poté	
se	dal	na	útěk	z	Petrovic	po	polní	cestě	
do	Vavřince.	Ze	zálohy	pak	vystřelil	po	
motocyklu,	na	kterém	jela	dvojice	mužů.	
Zasáhl	 podpraporčíka	 Alfonse	 Lakotu,	
který	asi	po	dvou	stech	metrech	z	motor-
ky	 spadl	 a	 na	 místě	 střelnému	 zranění	

	 V	 minulém	 vydání	 „Listů“	 jsme	 si	
společně	připomněli	100	let	od	narození	
Alfonse	 Lakoty	 z	 Těchova	 –	 Obůrky,	
nositele	vyznamenání	prezidenta	repub-
liky	„Za	statečnost“	in	memoriam.	Ten-
to	skromný,	ale	poctivý	občan,	sloužící	
všem	 občanům	 si	 to	 skutečně	 zaslouží		
a	pro	záchranu	životů	spoluobčanů	polo-
žil	i	svůj	život	u	Petrovic	v	Kněží	hoře,	
když	 se	 snažil	 zabránit	 řádění	ozbroje-

ných	vojenských	zběhů	z	posádky	dislo-
kované	u	Veselice.	Událost	se	stala	den	
před	jeho	narozeninami	29.	10.	1967.
	 Alfons	Lakota	se	narodil	30.	10.	1921	
na	Obůrce	v	domku		č.	p.	23,	v	dělnické	
kolonii	na	lesním	pozemku	knížete	Sal-
ma,	vystavěné	v	 letech	1830–1833,	 jako	
syn	Josefa	Lakoty,	továrního	zámečníka	
a	jeho	manželky	Amálie,	dcery	Františka	
Krejčíře,	domkaře	z	Těchova.	Podle	zápi-
su	matriční	knihy	jeho	děda	Josef	Lakota	
byl	služebníkem	ve	dvoře	na	Těchově.	
	 Základní	vzdělání	získal	Alfons	Lako-
ta	ve	škole	na	Obůrce,	postavené	v	roce	
1874.	Snímek	z	jeho	školních	let	byl	poří-
zen	před	budovou	školy.
	 Jeho	 dramatický	 život	 byl	 popsán	
v	minulém	článku	až	do	nástupu	do	slu-
žeb	 Veřejné	 bezpečnosti,	 kde	 pracoval	
jako	hlídkový	příslušník	OO-VB	Blan-
sko.	Právě	u	něj	byla	oceňována	zejména	
místní	a	osobní	znalost	rajonu,	takže	vě-
děl,	kde	se	děje	nějaká	nekalost	a	jak	co	
nejrychleji	zakročit,	velkou	výhodu	měl	
i	tom,	že	pracoval	jako	psovod	se	psem	
jménem	Argo.	Pamětníci	vzpomínali	na	
jeho	zásah	při	rvačce	v	hospodě	„u	Ště-
pánků“	v	Blansku,	když	vstoupil	do	hos-
pody	 a	 zvolal	 Argo,	 účastníci	 rvačky	
vyskákali	z	hospody	okny.
	 Mezi	občany	byl	uznáván,	zapojil	se	do	
budování	obce,	chodil	na	brigády,	pomá-
hal	myslivcům,	koníkem	obdělával	záhu-
menky	spoluobčanům	a	byl	i	ochráncem	
přírody,	o	čemž	svědčil	i	jeho	kamarádský	
vztah	k	místnímu	hajnému	v	punkevním	
revíru	Miloši	Kuběnovi.	
	 Pachatelé	vražedného	útoku	v	Kněží	
hoře	byli	po	zásluze	potrestání,	vojín	Jan	
Ďurina	dostal	za	vraždu	policisty	Alfon-
se	Lakoty	patnáct	 let	 ve	 třetí	 nápravné	
skupině	a	nařízenu	protialkoholní	léčbu.	
Zastřelil	 ho	 samopalem	 nad	 ránem	 při	
cestě	z	taneční	zábavy	ve	Žáru.	Tento	
opilý	voják	postřelil	další	čtyři	lidi.	Jeho	

společník	 a	 pomocník	 Milan	 Bachura	
vyfasoval	dva	a	půl	roku	nepodmíněně	
za	 nedovolené	 ozbrojování	 a	 porušení	
povinnosti	strážní	služby.	Oba	odsouze-
ní	vojáci	 tehdy	hlídali	vojenský	objekt,	

v	osudný	večer	vyrazili	bez	vědomí	veli-
tele	 na	 taneční	 zábavu	 do	 nedalekého	
Žáru,	kam	chodili	lidé	z	okolních	obcí.
	 V	 odůvodnění	 rozsudku	 se	 píše,	 že	
svobodník	 Bachura	 prohlásil,	 že	 bez	
zbraně	nikam	nepůjde.	Zdůvodňoval	 to	
tím,	že	občané	v	okolí	vyhrožovali	vojá-
kům	zbitím,	když	jeden	z	nich	nedlouho	
předtím	odcizil	motocykl.	Protože	chtěl	
ukrýt	zbraň	pod	oděvem,	vzal	si	Bachu-	
ra	samopal	vzor	58	se	sklopnou	ramenní	
opěrkou,	 který	 patřil	 jinému	 vojákovi,	
plus	 zásobník	 se	 třiceti	 ostrými	 náboji.	
Stejně	jako	jeho	kolega	přibral	si	na	cestu	
ještě	i	útočný	nůž.	Ve	Žáru	před	kultur-
ním	domem	předal	Bachura	samopal	do	

úschovy	 vojínu	 Ďurinovi,	 který	 mu	 ho	
později	vrátil.	Na	zábavě	oba	vojáci	tan-
čili	 a	 popíjeli	 pivo	 a	 tvrdý	 alkohol.	 Na	
zpáteční	cestu	do	posádky	se	vydali	ko-
lem	půl	 třetí	 ráno.	Na	konci	obce	Žár	
měl	 značně	opilý	vojín	Ďurina	konflikt	
se	skupinkou	lidí	postávajících	u	osobní-
ho	 auta,	 když	 jednoho	 z	 mužů	 napadl	
pěstí.	Hrozící	 rvačku	utnul	výstřel	 svo-
bodníka	Bachury	do	vzduchu,	poté	dvo-
jice	vojáků	se	vydala	na	cestu	směrem	do	

Petrovic.	Posádka	auta	si	to	chtěla	s	vojá-
ky	později	vyřídit,	ale	po	cestě	do	Petro-
vic	na	ně	nenarazila.	Vojáci	se	schovali	
v	poli.	Nedaleko	před	petrovským	kul-
turním	 domem	 však	 došlo	 k	 dalšímu	
střetu,	když	vojáci	potkali	dva	páry	vra-
cející	 se	 ze	 zábavy.	 Ďurina	 zaútočil	 na	
jednoho	z	mužů	nožem.	Bachura	mu	ho	
vyrazil	z	ruky	a	srazil	do	příkopu.	Oba	
hledali	 své	spadené	čepice,	 toho	využil	
Ďurina	a	strhl	Bachurovi	samopal	ze	zad,	

podlehl,	takto	je	to	popsáno	v	dobovém	
soudním	dokumentu.	
	 K	tragédii,	která	se	udála	před	54	lety	
se	vyjádřila	jeho	dcera	Ivana.	Ani	jeden	
z	odsouzených	vojáků	ji	podle	jejích	slov	
později	v	dospělosti	nekontaktoval.	„Vím,	
že	se	vrah	mého	otce	snažil	nějak	odvolat.	
Dostal	patnáct	 let,	 jak	 skončil,	netuším.	
Bylo	mu	tehdy	dvacet	let.“

Text: mjr. J. Vylášek, Foto: archiv Ivany 
Beranové, dcery Alfonse Lakoty


